PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Pelo presente termo de Retificação do Edital da Chamada Pública Nº 001/2017 cujo
OBJETO é o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(HORTIFRUTIGRANJEIROS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, a Administração Pública, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão
Pública, em face de modificações necessárias, vem por meio deste, RETIFICAR O
EDITAL:
Em seu Termo de Referência constante do Anexo I:

Onde se lê:

09

Caixa

Banana Nanica

Banana Nanica para consumo fresco, o fruto deverá ter
diâmetro igual a 32 mm e comprimento igual a 16cm.Não
serão tolerados defeitos que prejudiquem o consumo
como: dano mecânico, passado, ferimento, podridão, dano
por pragas. O produto deverá estar fresco, isento de
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.

1440

3,30

1440

48,00

1560

2,60

Retifica-se para:

09

Caixa

Banana Nanica

Banana Nanica para consumo fresco, o fruto deverá ter
diâmetro igual a 32 mm e comprimento igual a 16cm.Não
serão tolerados defeitos que prejudiquem o consumo
como: dano mecânico, passado, ferimento, podridão, dano
por pragas. O produto deverá estar fresco, isento de
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.

Onde se lê:

17

Caixa

Laranja

Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie,
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso
líquido 20 kg, resistentes de forma que os produtos sejam
entregues íntegros
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17

Caixa

Laranja

Madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie,
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso
líquido 20kg, resistentes de forma que os produtos sejam
entregues íntegros

Mantêm-se os demais critérios e características do Edital da Chamada Pública
nº001/2017, aqui não modificadas.

________________________________
Jucemara Fortes do Nascimento
Prefeita Municipal

________________________________
Phelipe R. Murba Cardoso de Almeida
Coordenador de Compras e Licitações

1560

40,00

